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Skive Vand A/S
Årsrapport 2017

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Skive Vand A/S for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Årsregnskabet for 2017 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægs-
aktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en
tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere. Der henvises til note 3 herom.

Der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt den tilsvarende lovbestem-
te opkrævningsret vedrørende udskudt skat. Der henvises til note 2 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 18. maj 2018
Direktion:

Mogens Johnsen Nielsen

Bestyrelse:

Jesper Elbæk Pedersen
formand

Søren Hylleberg Sørensen
næstformand

Jan Dyhrberg Andersen

Ove Dalsgaard Bent Dyrberg Lone Knudsen

Jens Jørgen Iversen Else Holm
medarbejderrepræsentant

Per Lajgaard
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Skive Vand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skive Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 3, hvor det fremgår, at årsregnskabet for 2017 er væsentligt
påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens
afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos
selskabets forbrugere.

Der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt den tilsvarende lovbestem-
te opkrævningsret vedrørende udskudt skat. Der henvises til note 2 herom.

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Skive Vand A/S
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

u Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

u Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

u Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

u Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

u Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 18. maj 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne42774
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Skive Vand A/S
Adresse, postnr., by Norgesvej 5, 7800 Skive

CVR-nr. 30 23 89 74
Stiftet 31. januar 2007
Hjemstedskommune Skive
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Jesper Elbæk Pedersen, formand
Søren Hylleberg Sørensen, næstformand
Jan Dyhrberg Andersen
Ove Dalsgaard
Bent Dyrberg
Lone Knudsen
Jens Jørgen Iversen
Else Holm, medarbejderrepræsentant
Per Lajgaard, medarbejderrepræsentant

Direktion Mogens Johnsen Nielsen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Hovedtal
Nettoomsætning 280.617 103.863 91.170 92.797 92.574
Bruttoresultat 204.060 28.143 11.260 23.071 22.566
Resultat af ordinær primær drift 195.901 19.380 -12.436 13.010 13.173
Resultat af finansielle poster -2.081 -1.301 -1.407 -820 770
Årets resultat 7.145 7.494 -13.843 -3.020 6.830

Anlægsaktiver 1.674.926 1.488.081 1.453.153 1.450.362 1.428.775
Omsætningsaktiver 48.524 24.280 32.341 27.483 45.758
Aktiver i alt (balancesum) 1.723.450 1.512.361 1.485.494 1.477.845 1.474.533
Egenkapital 1.389.908 1.382.763 1.375.269 1.389.112 1.392.132

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 51.983 59.865 37.409 37.926 49.299
Pengestrømme til investerings-

aktiviteten -62.114 -92.923 -63.405 -79.563 -86.348
Investering i materielle anlægsaktiver -62.114 -92.923 0 -79.563 -86.348
Pengestrømme fra finansierings-

aktiviteten 38.530 20.966 32.090 27.093 8.808
Pengestrøm i alt 28.399 -12.092 6.094 -14.544 -28.241

Nøgletal
Overskudsgrad  %69,8  %18,7  %-13,6  %14,0  %14,2
Bruttomargin  %72,7  %27,1  %12,4  %24,9  %24,4
Soliditetsgrad  %80,6  %91,4  %92,6  %94,0  %94,4
Egenkapitalforrentning  %0,5  %0,5  %-1,0  %-0,2  %0,5

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
skæftigede 36 37 38 38 35

Regnskabet er i 2017 påvirket af særlige forhold, som beskrevet i note 3. De særlige forhold har ef-
fekt på hovedtallene nettoomsætning, bruttoresultat og årets resultat samt de deraf afledte nøgletal.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad
Resultat af ordinær primær drift x 100

Nettoomsætning

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Årets resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberetning

Skive Vand og den danske vandsektorens fornemmeste opgaver er at sikre tilstrækkelig og godt drikke-
vand til alle kunder og at få afledt, transporteret og renset spildevandet fra husholdninger og erhverv,
så vi sikrer sundhed og et rent vandmiljø.

Rent vand skal være en selvfølge.

Sådan er det ikke alle steder i verden og har heller ikke altid været det i Danmark. Vi tænker bare ikke
over det længere. Men rent vand er heldigvis i dag en selvfølge i dagens Danmark.

Det koster penge at vedligeholde og forny den opbyggede infrastruktur på drikkevand og spildevand.
Samtidig kommer nye opgaver og udfordringer der skal håndteres. Det er højere vandstand i havene og
mere regn og medfølgende højere grundvandsstand, der giver de nye udfordringer.

Der er i 2017 arbejdet på færdiggørelse og idriftsættelse af det nye vandværk i Vihøj, og så der er des-
værre fundet et nyt og uønskede pesticid – Chloridazon - i nogle af selskabets vandboringer. Der er luk-
ket en boring og foretaget driftsændringer, så drikkevandet der sendes ud til kunderne overholder alle
kvalitetskrav.

På spildevand er opgaven med at adskille spildevand og regnvand i hvert sit rørsystem fortsat i fuld
gang. Før regnvandet kan udledes til vandløb, søer eller fjorden skal der etableres regnvandsbassiner
hvor regnvandet renses ved bundfældning. Kloaknettet, med en længde på ca. 1050 km, skal løbende
vedligeholdes og fornyes. En opgørelse i 2017 viser at genanskaffelsesværdien for Skive Vands kloaknet
er 3,95 mia. kr. Myndighederne kræver at selskabet afskriver kloaknettet over 75 år, hvilket giver et re-
investeringsbehov på 53 mio. kr. om året. Erfaring er desværre, at kloaknettet har en levetid, der er no-
get lavere end 75 år.

Vandsektorlovens økonomiske regulering giver hvert selskab en indtægtsramme og et effektiviserings-
krav. Skive Vand har sammen med selskabets revisor vurderet, at det på langt sigt er mest hensigts-
mæssigt at udnytte indtægtsrammen og dermed ikke fremover finansiere investeringerne med låneop-
tag. Det har betydet stigninger i taksten for især spildevand.

For at sikre så høj effektivitet som muligt vurderes det løbende hvilke opgaver selskabet selv skal løse.
Det betyder, at ca. 55 % af driftsopgaverne og 85 % af anlægsopgaverne er udliciteret.

Information til kunder

Skive Vand arbejder fortsat med at forbedre informationen til kunder og øvrige der er berørt af de an-
lægsarbejder og andre aktiviteter selskabet udfører.

For at sikre, at informationerne når frem til de ønskede modtagere anvendes forskellige medier. Det er
foldere, brochurer, hjemmesiden, orienteringsmøder, nyhedsbreve og aviser.



Skive Vand A/S
Årsrapport 2017

8

Ledelsesberetning
Som noget nyt er Facebook taget i anvendelse fra april 2017 og blev flittigt benyttet under forbruger-
valget.

Facebook anvendes ligeledes til at fortælle om det arbejde der udføres i selskabet.

De kunder, der ønsker at få tilsendt regelmæssige nyhedsbreve omkring anlægsarbejdet, får disse til-
sendt direkte på mail.

Resultatet af den strukturerede informationsindsats er, at langt de fleste spørgsmål og problemer bliver
løst i opløbet og ikke mindst, at der er foretaget en forventningsafstemning omkring tidsplaner, egne
arbejder og ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Det har betydet, at kunderne som er berørt af vores anlægsarbejder føler sig mere trygge og imødekom-
met, hvilket har givet Skive Vands projektledere en positiv dialog, mindre ”brandslukning” og dermed
mere ro omkring styring af projektet.

Informationsmaterialet der anvendes har fået et grafisk løft med illustrationer, så det letter forståelsen
af de nogle gange komplicerede forhold.

Forbrugervalg til bestyrelsen

Skive Vands 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, Bent Dyrberg og Ove Dalsgaard, var på valg ef-
ter 4 år i bestyrelsen. Bent Dyrberg valgte ikke at genopstille, da han opstillede og blev valgt til byrådet.
I alt opstillede 11 kandidater til valget. Ove Dalsgaard, Skive blev genvalgt og Gert Refsgaard Jepsen,
Thise blev nyvalgt. Der blev afgivet 744 gyldige stemmer mod 491 for 4 år siden. Det giver en stemme-
procent på 3,9 %. Det lyder ikke af meget, men ved valg til et forsyningsselskab er det i den absolutte
top.

Spildevandsplan

Skive Vand har bistået Skive Kommune med at udarbejde forslag til Spildevandsplan 2018-2029, blandt
andet for at sikre, der er sammenhæng mellem spildevandsplanen og Skive Vands anlægsbudgetter.
Spildevandsplanen beskriver, hvorledes håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede
områder skal foregå. I praksis vil det være Skive Kommune, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal
kloakeres, og Skive Vand der fastlægger, hvor der separatkloakeres og foretages kloakrenoveringer.

Klima & Energi Strategi 2029

Skive Vand søger at understøtte Skive Kommunes strategi om at være CO2 neutral i 2029.

Der er fortsat fokus på energibesparelser, og der er stadig rentable besparelser at finde.
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Ledelsesberetning

Økonomisk udvikling i 2017

Årets resultat er et overskud på 7,1 mio. kr. efter skat mod et budgetteret overskud efter skat på
8,7 mio. kr.

Årets resultat anses for acceptabelt under hensyn til de regnskabsmæssige tilpasninger og optimeringer
i forhold til den nye vandsektorlov samt de realiserede tab ved afgang på materielle anlægsaktiver.

Tab på materielle anlægsaktiver skyldes ledningsnet af dårlig beskaffenhed, som er renoveret/udskiftet
før afskrivningsperiodens udløb. Det er ikke altid muligt at planlægge i hvilken rækkefølge renoverings-
projekter skal gennemføres, og i hvilket regnskabsår de kan afsluttes. Der kan derfor forekomme ud-
sving i tabets størrelse i de enkelte regnskabsår.

Tabets påvirkning på udvikling af årets resultat for 2017, 2016 og 2015 er som følger:

t.kr. 2017 2016 2015

Årets resultat 7.145 7.494 -13.957
Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver 7.327 11.180 14.845

Resultat korrigeret for tab ved afgang 14.472 18.674 888

Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver påvirker ikke selskabets likviditet.

Til finansiering af udgifter til investeringer i vandværker, udbygning og renovering af kloaknettet er det
ikke nødvendigt at optage lån.

Selskabet er underlagt "hvile i sig selv princippet" efter vandsektorloven, hvor indtægterne over tid skal
dække de omkostninger, der er til drift og investeringer i forbindelse med vand- og spildevandsaktivite-
ter.

I "hvile i sig selv princippet" indgår årets faktiske omkostninger til drift og investeringer samt afdrag på
og optagelse af lån, mens årsregnskabet efter årsregnskabsloven indeholder årets faktiske omkostnin-
ger til drift, afskrivninger på investeringer og årets regulering vedrørende indregnet overdækning.

Årets resultat efter "hvile i sig selv princippet" viser et underskud på 10.597 t.kr. Forskellen til årsregn-
skabet kan vises således:

2017 2016 2015

Resultat ifølge årsregnskab 7.145 7.494 -13.843
Afskrivninger/tab ved afhændelse 52.828 56.428 58.724
Investeringer og afdrag -64.414 -94.494 -64.315
Optagelse af lån 0 40.730 19.870
Regulatorisk over-/underdækning -6.156 -10.815 -4.135

Hvile i sig selv (overdækning) -10.597 -657 -3.699

Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndigheds-
fastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har
lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet
DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det
er SKAT’s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end
de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, var uenig i SKAT’s afgørel-
ser, hvorfor disse blev påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første afgørelser vedrørende problemstil-
lingen og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s fordel. Afgørelserne blev anket, idet branchen
var af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne med Vand-
sektorloven.
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Ledelsesberetning
Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret
afsagde den 16. januar 2018 domme i de to pilotsager. Østre Landsret gav med dissens SKAT medhold
og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige indgangsværdier. Der
har hidtil ikke været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle anlægsaktiver ved stiftelsen, som
er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed der har været omkring de skattemæssige ind-
gangsværdier, jf. ovenstående sager. Som følge af dommene i Østre Landsret ser selskabet sig nu nød-
saget til at indregne en udskudt skat baseret på de af SKAT opgjorte værdier af selskabets anlægsakti-
ver ved stiftelsen.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse om
økonomiske rammer for vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer selska-
bets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone-for-krone. Den udskudte
skat i et vandselskab svarer til en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter ledelsens op-
fattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse. Opkrævningsretten
har ikke tidligere været indregnet i selskabets årsregnskab. Med de væsentlige justeringer til den ud-
skudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et mere retvisende billede af
selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle stilling at indregne opkrævningsretten i års-
regnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet, ville selskabets egenkapital
blive væsentligt formindsket, svarende til den udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte værdier af
selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse ikke er retvisende, idet sel-
skabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone-for-krone. Indregning af opkrævningsretten er et æn-
dret regnskabsmæssigt skøn, som har medført en forøgelse af nettoomsætningen for 2017 med
179.715 t.kr.

Der henvises til note 3 i årsregnskabet.

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Branchen har valgt at anke de to pilotsager til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret,
kan det betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Der er således usikkerhed knyttet til
den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver. Ændringer til den indregnede udskudte skat vil
have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret.

Der er derfor usikkerhed knyttet til dette forhold.

Der henvises til note 2 i årsregnskabet.

Overholdelse af indtægtsrammen

Efter den nye vandsektorlov er 2017 det første år, hvor Forsyningssekretariatet har fastsat indtægts-
rammer for Skive Vand. Inden for indtægtsrammen for såvel drikkevand som spildevand skal selskabet
kunne afholde alle omkostninger til drift, investeringer samt renter og afdrag på lån.

mio. kr.
Indtægtsramme

for 2017
Opkrævet i

2017 Forskel

Vand 43,9 39,1 4,8
Spildevand 78,0 69,1 8,9

Selskabet har således overholdt de udmeldte indtægtsrammer for 2017.

Takster

Taksterne i 2017 er ændret i forhold til 2016.

For spildevand er det faste bidrag uændret 580,00 kr. pr. år, og det variable bidrag er hævet fra 26,75
til 30,75 kr./m3 (eksklusiv moms).

Tilslutningsbidraget er reguleret efter pristallet, jf. betalingsloven for spildevand.
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For drikkevand er det faste bidrag uændret 600 kr. pr. år og det variable bidrag er hævet fra 5,60 kr. til
6,40 kr./m3 (eksklusiv moms).

Taksterne er inden for rammerne i de udmeldte indtægtsrammer for 2017.

Taksterne for 2018 vil også stige

Takststigningerne for 2017 er blandt andet en konsekvens af ændringer i vandsektorloven, som regule-
rer de økonomiske rammer for vandselskaberne.

Vandsektorloven har siden 2010 tilskyndet vandselskaberne til at finansiere dele af selskabernes inve-
steringer ved optagelse af langfristede lån. Det er gjort ud fra den betragtning, at det er de kunder, som
har gavn af investeringen, der skal betale for den over investeringens levetid. Skive Vands takster har
været lave, det vil sige under landsgennemsnittet, og der er optaget langfristede lån til bygning af nye
vandværker i Skive, i Vihøj nord for Breum og til nogle af de mange kloakrenoveringer, der er foretaget
de senere år.

Ved årsskiftet til 2017 er den nye vandsektorlov trådt i kraft. Det har markant ændret principperne for
den økonomiske regulering af vandselskaberne. Ændringen betyder, at det fremover ikke længere er
hensigtsmæssigt at finansiere investeringer ved lån og samtidig gør loven det fordelagtigt at afvikle ek-
sisterende lån hurtigere end planlagt ved at afdrage ekstraordinært, hvis det er muligt.

Takststigningen for 2017 og 2018 har den hensigt, at der fremover ikke optages lån med lang løbetid
og at de eksisterende lån søges afviklet hurtigere, hvis det er hensigtsmæssigt.

Med takststigningerne i 2017 og 2018 er Skive Vands takster kommet på et niveau, der er lidt over
landsgennemsnittet og indtægtsrammerne er stort set udnyttet.

Skive Vand er underlagt ”hvile i sig selv” princippet, hvilket betyder, at der ikke kan trækkes penge ud af
selskabet. Takststigningen anvendes udelukkende til investeringer i drikkevands- og spildevandssyste-
met til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.

Spildevand

Spildevandsaktiviteterne omfatter drift, vedligeholdelse og udbygning af kloaknettet, opsamlingsbassi-
ner, rensning af spildevandet samt tømning af bundfældningstanke.

I dele af forsyningsområdet er kloaknettet opdelt i et rørsystem til spildevand og et rørsystem til regn-
og overfladevand. Regn- og overfladevand ledes ikke til renseanlæggene, men ledes ud i opsamlingsbas-
siner og videre ud i vandløb eller fjorden. Skærpede krav til disse bassiners funktion betyder, at der skal
investeres i flere bassiner og mere systematisk vedligeholdelse.

Anlægsarbejder på spildevand

De anlægsarbejder der udtages til gennemførelse styres af:

· Spildevandsplan for Skive Kommune, som angiver, hvor der skal etableres ny kloakering, og
hvor der bør foretages separering af regn- og spildevand

· Hvor der er ønske om byfornyelser, vejomlægninger eller lignende

· Renovering af eksisterende kloakledninger ud fra Skive Vands fornyelsesplaner.

I 2017 har de største renoveringsarbejder været:

· Brårupvej, Skjoldborgsvej, Blichersvej og Teaterpladsen i Skive

· Hostrupvej og Vesterbrogade i Lem.

Udbygning af ledningsnettet har været:

· Ibsensvej.

Ledningsnettet er renoveret og udbygget for i alt 37,3 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. i 2016.
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Afregnet spildevandsmængde

Den afregnede spildevandsmængde i 2017 er på 1.779.854 m3, svarende til et fald på 0,6 % i forhold til
året før.

Renseanlæg

Alle 5 renseanlæg har i 2017 overholdt kravene til rensning af spildevandet.

For at nedbringe omkostningen til slamhåndteringen er der i 2016 startet et forsøg med igen at an-
vende det ellers nedlagte slam-mineraliseringsanlæg i Stårup. Forsøget har vist sig, at den nuværende
slamsammensætning er velegnet til slam-mineraliseringsanlægget. Det er derfor valgt, at slam fra Skive
renseanlæg pumpes til Stårup samt at udskifte det 25 år gamle styringssystem på slamanlægget. Ud-
skiftning af styringsanlægget har i 2017 givet ekstraordinære omkostninger til slamhåndteringen. Om
15 til 20 år vil der komme en omkostning til oprensning af mineraliseringsanlægget, hvor det formul-
dede slam forventes anvendt som gødning i landbruget, hvor det kan indgår i markens gødningsplan.

Efter etablering og idriftsættelse af den nye efterklaringstank med tilhørende pumpesystemer, instru-
mentering mm. omkring årsskiftet 2016/2017 på Skive renseanlæg, er der foretaget en gennemgri-
bende oprydning og nedbrydning af de gamle tanke, rør og installationer der ikke længere var i brug.
Der er fjernet 3 gamle efterklaringstanke, 4 slam-tanke, diverse bygværker og ledning.

Nederst i billedet ses
de 7 gamle tanke fra
1973, der er fjernet
på Skive renseanlæg.

Procestanken har været i uafbrudt drift siden 1990. Der var mistanke om store aflejringer forskellige
steder i tanken, og forskelligt udstyr nede i tanken var ikke blevet serviceret. Årsagen hertil var, at det
ikke var muligt at tage tanken ud af drift, hvilket selvfølgelig ikke er holdbart i længden.
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Der er derfor indbygget nye spjæld i tanken, så det nu er muligt at ”halvere” procestanken og fortsat
rense spildevandet til samme kvalitet hvis spildevandstemperaturen er over 12 grader.

Skive renseanlæg efter
at gamle tanke er fjer-
net og den nye efter-
klaringstank er idrift-
sat. På billedet er den
ene halvdel af proces-
tanken tømt og under
oprensning.

Da den nedlukkede tankhalvdel blev tømt for spildevand kom store aflejringer til syne. Visse steder var
der aflejringer op i 3 meters højde i den 6 meter dybe procestank. Der er fjernet ca. 1.200 tons aflejrin-
ger, som er kørt til afvanding i slambede på det tidligere Rødding renseanlæg. Den anden halvdel af pro-
cestanken vil blive tømt og serviceret i 2018.

Forbehandlingsanlægget på Skive renseanlæg har anlægsdele fra 1973 og 1990 og trænger til en gen-
nemgribende renovering. Forbehandlingsanlægget består af indløbsbygværker, riste, indløbspumper,
sand- og fedtfang samt det åbne bassin ud mod å-diget. Bassinet er uhygiejnisk, vanskeligt at rengøre og
giver en del lugtgener. For at få mange løsningsmuligheder, den nyeste viden og teknologi i spil, er det
valgt at udbyde renoveringen i en idekonkurrence med 3 deltagende rådgivende ingeniørfirmaer. Ud fra
de indkomne forslag har Skive Vands egne medarbejdere sammensat et forbehandlingsanlæg, som op-
fylder vores krav til funktion, hygiejne, arbejdsmiljø og økonomi. I 2018 forventes forbehandlingsanlæg-
get sendt i udbud så byggeriet kan foregå i 2019 og 2020.

Nye returslampumper
til procestanken med
tilhørende styring ag
frekvensomformere.



Skive Vand A/S
Årsrapport 2017

14

Ledelsesberetning
Efter moderniseringen af forbehandlingsanlægget vil Skive renseanlæg være opdateret som et moderne
2-strengs anlæg med en god hygiejne og arbejdsmiljø, og hvor alle anlægsdele kan serviceres. Der kan
forventes en restlevetid på 25 til 30 år, inden der igen skal foretages større investeringer på anlægget.

Ledningsdrift

Der har i 2017 været 400 driftshændelser (437 hændelser i 2016) på ledningsnettet, som har krævet
en aktiv handling eller en vejledning af en kunde. Det anses for et acceptabelt niveau. De hyppigste hæn-
delser er forstoppelse i stik- eller hovedledninger, defekte dæksler og sætninger i veje og fortove.

Den 15. august blev Skive-egnen ramt af et dobbelt skybrud – 30 mm nedbør på 30 min. – uden det gav
problemer på renseanlæg eller kloaknettet udover enkelte oversvømmede kældre. Det indikerer, at
kloaknettets funktion er acceptabel.

Pumpestationer

Alle 276 pumpestationer er serviceret og vedligeholdt efter selskabets vedligeholdsplan.

Bassiner

I 2017 har der været udført tilsyn og grøn pleje på alle selskabets 117 bassiner, det vil sige der er slået
græs og fjernet uønsket plantevækst. Det er aftalt med kommunens miljøafdeling, hvorledes den grønne
pleje skal foregå for at skade dyre- og plantelivet så lidt som muligt, med samtidig opretholde et fuldt
funktionsdygtigt teknisk anlæg.

Nyt regnvandsbassin ved
Thorsvej i Skive.

Renovering fornyelse af ledningsanlæg

Der er renoveret 3,5 km regn- og spildevandsledninger mod 6,6 km året før.

Kloaknettet er også udbygget med 1,0 km regn- og spildevandsledninger, 2,5 km trykledninger samt 1
bassin.

Der er igangsat fornyelsesplanlægning for Glyngøre. Fornyelsesplanen vil foreligge primo 2018.

Tømningsordningen

Som entreprenør for Skive Kommune foretager Skive Vand tømning af bundfældningstanke.

Der er i 2017 tømt 4.468 bundfældningstanke af de 6.332 tanke, der er tilsluttet ordningen. Tanke for
fritidshuse tømmes kun hvert andet år.
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Af de 4.418 tømte tanke er der modtaget 13 klager, svarende til en klageprocent på 0,3.

Vandforsyning

Vandforsyningens virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand. Produktionen foregår
på selskabets 9 vandværker.

Vandkvalitet

Vandkvaliteten af drikkevand leveret til forbrugeren har generelt været meget tilfredsstillende.

I august 2017 blev der konstateret pesticider i flere boringer på Fyn, som resulterede i midlertidig luk-
ning af flere vandværker. Det fundne pesticid var et nedbrydningsprodukt fra Chloridazon, som har væ-
ret anvendt i blandt andet roemarker. Nedbrydningsprodukter hedder Chloridazon-desphenyl. Chlorida-
zon er anvendt i Danmark fra 1964 til 1996, hvor det blev forbudt i Danmark, men det kan stadig anven-
des i de fleste øvrige EU-lande.

I de obligatoriske prøver af drikkevandet analyseres for 36 forskellige pesticider, men ikke for Chlorida-
zon og nedbrydningsprodukterne heraf.

Efter pesticidfundet på Fyn igangsatte Skive Vand analyse af vandet fra vandværkerne. Der blev fundet
Chloridazon-desphenyl fra vandværkerne Lem, Thise og Ørslevkloster.

Højst tilladelige værdi er 0,10 mikrogram pr. liter. Den sundhedsskadelige grænseværdi ligger væsentlig
højere (300 mikrogram pr. liter).

På Lem vandværk er der i analyserne fundet 0,12 mikrogram pr. liter i afgang fra vandværk. Kun den
ene af 2 boringer indeholder Chloridazon-desphenyl. Ved omlægning af produktionen fra de 2 boringer
er indholdet bragt ned på 0,07 mikrogram pr. liter.

På Thise vandværk er der 2 boringer. Den ene boring er taget ud af drift, da den indeholder Chloridazon-
desphenyl og 2 andre pesticider, som er marginalt over grænseværdien. Den anden boring, som nu be-
nyttes, har et indhold af Chloridazon-desphenyl på 0,02 mikrogram pr. liter.

På Ørslevkloster vandværk er der foretaget en ændring i produktionen fra boringerne, hvilket har med-
ført, at indholdet af Chloridazon-desphenyl nu er 0,05 mikrogram pr. liter.

Ved de øvrige 6 vandværker er der ikke fundet Chloridazon-desphenyl i drikkevandet.

Analyse for Chloridazon-desphenyl er nu blevet obligatorisk.

Vandforbrug

Vandforbruget (vandsalget) i 2017 har været 16.195 m3, svarende til 0,7 %, mindre end i 2016.

Vandsalget i 2017 var på 2.419.133 m3 mod 2.435.328 m3 i 2016.

Det mindre vandsalg skyldes et lidt mindre forbrug ved husstandene. Forbruget hos virksomhederne har
samme niveau som i 2016.

Vandtab

I 2017 har vandtabet (forskel mellem udpumpede vandmængder og solgte vandmængder) været 5,5 %.

I 2016 var vandtabet 6,8 %. Det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på ca. 7,6 %.
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Det forventes ikke, at vandtabet kan bringes under 5 %. Ved et vandtab på mere end 10 % skal der beta-
les en strafafgift til Staten.

Vandtabet består af vand tabt ved utætheder på ledningsnettet, vand anvendt til udskylning og rensning
af ledningsnettet ved etablering af nye ledninger og ombygning og reparation af eksisterende ledninger
samt vandtab ved frostsprængte vandmålere.

Anlægsarbejder på vandforsyning

Der er i årets løb foretaget fornyelse af ca. 11,0 km vandledninger mod 13,1 km året før.

I de områder, hvor spildevand udfører kloakrenoveringer, foretages en vurdering af restlevetiden på led-
ningsnettet for drikkevand og der udføres de renoveringer og fornyelser der vurderes nødvendige.

Der er udført større renoverings- og fornyelsesarbejder følgende steder:

· Brårupvej, Skjoldborgvej, Blichersvej, Violvej, Odgårdsvej, Hvitfeltsgade og Katrinevej i Skive

· Vesterbrogade i Lem

· Torsmarken ved Hindborg.

Der er i 2017 etableret ca. 3,5 km nye ledninger. Nyanlæg har bl.a. været Ibsensvej, Svansøvej og Rude-
møllevej.

I 2016 blev der etableret 5,4 km ny ledning.

Der er udført anlægsarbejder på ledningsnettet for i alt 9,9 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. i 2016.

Vandværker

Det nye Vihøj vandværk er taget i drift i juni 2017 og har siden kørt i meget stabil drift. Hovedentrepre-
nøren Krüger har overholdt såvel tidsplanen som budgettet på 13 mio. kr.

Værket er opbygget med 2 separate linjer og 2 kildepladser for at sikre optimal forsyningssikkerhed.

Efter aftale med Thise Mejeri vil indkørsel og forplads blive udvidet så det er muligt i en nødsituation at
afhente vand med en tanksættevogn.
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Vandtårnet i Vinde er et af Skives flotte vartegn.

Lem vandværk (tidligere benævnt Regional vandværket) forsyner store dele af Vestsalling, inklusiv by-
erne Lem, Balling og Oddense. Lem vandværk er fra 1982, er selskabets ældste vandværk og leverer ca.
20 % af selskabets vandsalg.

Der har de senere år været tiltagende problemer med vandkvaliteten fra Lem Vandværk. 2016 har især
været problematisk, hvor der har været en meget genstridig forurening på vandværket. På grund af
uhensigtsmæssige betonkonstruktioner er det meget vanskelig at rengøre og desinficere anlægget og
først efter adskillige rengøringer lykkedes det at få godkendte laboratorieprøver af vandet.

Ingeniørfirmaet Niras har foretaget en teknisk gennemgang af Lem vandværk og konkluderer, at en re-
novering af det eksisterende vandværk og bygning af et nyt vandværk, på samme grund, vil være stort
set den samme omkostning på ca. 20 mio. kr.

Det er på ovennævnte grundlag besluttet, at der bygges et nyt vandværk i Lem ved siden af det eksiste-
rende vandværk til erstatning for dette. Byggeriet er sendt i funktionsudbud i december 2017, og der
forventes at kunne skrives kontrakt med en totalentreprenør i april 2018. Det forventes, at det nye Lem
vandværk kan sættes i drift i efteråret 2019.

Kildepladser og grundvandsbeskyttelse

En ny boring nordøst for Selde by til Selde vandværk har været på budgettet siden 2015, men afventet
tilladelse fra Skive kommune. Tilladelsen er modtaget og prøveboring foretaget i februar 2017. Trods
grundige forundersøgelser af geologien på lokaliteten kan vandet desværre ikke anvendes til drikke-
vand, da det indeholder for meget klorid. Kloridindholdet stammer fra indtrængende havvand.

Der er fundet en ny lokalitet ved Floutrupvej, hvor der er udført en prøveboring, som giver tilfredsstil-
lende vandmængde og vandkvalitet. Boringen udbygges til en produktionsboring i 2018.

Der er udført en prøveboring nord for Lem. Vandet fra boringen har en god kvalitet, men det er des-
værre ikke muligt at producere de ønskede vandmængder fra boringen. Det bliver derfor nødvendigt at
supplere med endnu en boring i området.

Der arbejdes fortsat med at opnå tilladelse til at etablere en ny kildeplads for Fur vandværk. Det videre
arbejde afventer Skive Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Fur.

Ved Skive vandværk er der etableret en overvågningsboring, som skal medvirke til overvågning af ud-
bredelsen af pesticidet BAM mod Tastum Sø kildepladsen.
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Indsatsplanlægning

Skive Kommune arbejder med indsatsplaner for Fur, Selde/Junget og Ørslevkloster. Planerne er løbende
sendt i høring fra november 2017 og frem til marts 2018.

Indsatsplanerne beskriver tiltag, som skal forhindre forurening af grundvandet med nitrat og pesticider.

På Fur er nitratindholdet højt i grundvandet. Det kan betyde, at Skive Vand skal lave aftaler med land-
mænd om restriktioner i brug af gødning på bestemte arealer.

Ved Selde, Junget og Ørslevkloster vandværker er nitratindholdet i grundvandet lavt. Så ved disse vand-
værker er der er ikke behov for arealrestriktioner, på nuværende tidspunkt.

De kommende år

De senere år er der gennemført rigtig mange af de arbejder og opgaver der har været ønske om at gen-
nemføre for at sikre forsyningssikkerheden, miljøet og energieffektiviteten og dermed give en mere ef-
fektiv drift.

Drikkevand

Den største opgave på drikkevand vi ser ind i, er bygning af et nyt vandværk i Lem til afløsning af det
nedslidte værk. Herefter har Skive Vand 9 velfungerende og driftssikre vandværker, der ikke kræver de
store investeringer de kommende år. Der vil blive behov for nye boringer til Lem, Fur og Ørslevkloster
vandværker, og det skal vurderes, om der skal etableres nye hovedforsyningsledninger for at sikre for-
syningssikkerheden.

I august 2017 kom der en kedelig overraskelse med fund af et nyt pesticid i drikkevandet. Problemet er
på forskellig vis blevet løst, og vi kan kun krydse fingre for, at problemet ikke udvikler sig de kommende
år, og der ikke igen findes nye pesticider i drikkevandet.

Mikroplast i drikkevandet var oppe at vende i pressen i 2017. Det blev heldigvis påvist, at fundene af
mikroplast skyldes prøveudtagningen og analysemetoden. Det ser heldigvis ud til, at mikroplast i drikke-
vandet ikke er tilstede ved anvendelse af korrekte målemetoder.

Det er besluttet at indstille den regelmæssige udskiftning af de mekaniske vandmålere fra og med 2018
med henblik på at installere elektroniske fjernaflæste vandmålere i 2022 og 2023. Det forventes, at
prisniveau og standard for kommunikation m.m. til den tid er konsolideret. Mange mindre og enkelte
store vandforsyninger er påbegyndt udskiftning til elektroniske vandmålere.

Spildevand

På spildevand ser vi frem til at få startet på fornyelse af forbehandlingsanlægget på Skive renseanlæg.
Det er det sidste større arbejde, der er tilbage på renseanlæggene.

Mikroplast har i 2017 ligeledes været et emne på spildevand, og det må nok forventes, at det er et om-
råde, der får øget fokus i de kommende år. Det vides endnu ikke, om det vil få en konsekvens for vores
renseanlæg. Europæiske studier samlet af DANVA viser, at et renseanlæg tilbageholder mere end 95 %
af det mikroplast, der modtages med spildevandet. Mikroplasten findes derefter i spildevandsslammet,
som anvendes som gødning på landbrugsjord. Om dette kan medføre en risiko, må kommende undersø-
gelser vise.

Det bliver også spændende at komme i gang med områdefornyelsen langs Glattrup bæk i samarbejde
med Skive Kommune og borgerne. Projektet vil give Skive Vand en række regnvandsbassiner, samtidig
med at Glattrup bæk flyttes, så den bliver synlig og tilgængelig, hvorved områdets rekreative værdi øges
til gavn for beboerne i området. Samtidig ændrer Glattrup Bæk status fra et vandløb til et spildevands-
teknisk anlæg, som ejes og drives af Skive Vand.

I de kommende mange år vil den løbende renovering af ledningsnettene for drikkevand og spildevand
fortsætte samtidig med, at der udtages områder til separering af kloaknettet.
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Ledelsesberetning

Nøgletal for vandforsyning

2017 2016 2015 2014
Udpumpede vandmængder (m3/år) 2.560.836 2.612.357 2.558.737 2.577.724
Solgte vandmængder (m3/år) 2.419.133 2.435.328 2.371.191 2.366.608
Umålt forbrug / vandtab % 5,5 % 6,8 % 7,3 % 8,2 %
Antal personer som forsynes med drikke-
vand fra Skive Vand A/S Ca. 36000 Ca. 36.000 Ca. 36.000 ca. 36.000

Antal vandmålere i forsyningsområdet 14.104 stk. 14.075 stk. 14.053 stk. 13.750 stk.
Antal km ledningsnet 729 729 723 720
Gennemsnitsforbrug pr. person (m3/år) Ca. 37 ca. 37 ca. 37 ca. 37

Nøgletal for spildevand

2017 2016 2015 2014
Vandmængde tilført renseanlæggene 7.425.650 m3 8.246.305 m3 8.171.860 m3 7.191.517 m3

Spildevandsmængde afregnet (m3/år) 1.779.854 m3 1.790.427 m3 1.730.872 m3 1.849.759 m3

Antal km ledningsnet 1098 1045 1061 1068
Heraf antal km trykledninger 195 193 192 190
Antal pumpestationer 276 267 254 227
Antal bassiner 117 122 116 116
Antal enheder tilsluttet offentlig kloak 15.738 15.795 15.343 15.196

Antal enheder på tømningsordningen 6.332 6.346 6.374 6.616
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Resultatopgørelse

Note t.kr. 2017 2016

4 Nettoomsætning 280.617 103.863
16,5 Produktions- og distributionomkostninger -76.557 -75.720

Bruttoresultat 204.060 28.143
16,5 Administrationsomkostninger -8.159 -8.763

Resultat af primær drift 195.901 19.380
Andre driftsindtægter 847 1.113

6 Andre driftsomkostninger -7.807 -11.698

Resultat før finansielle poster 188.941 8.795
7 Finansielle indtægter 509 732
8 Finansielle omkostninger -2.590 -2.033

Resultat før skat 186.860 7.494
9 Skat af årets resultat -179.715 0

Årets resultat 7.145 7.494
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Balance

Note t.kr. 2017 2016

AKTIVER
Anlægsaktiver

10 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 46.247 42.934
Produktions- og distributionsanlæg 1.423.837 1.395.718
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.011 2.787
Materielle anlægsaktiver under udførelse 15.648 38.015

1.488.743 1.479.454

11 Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavende hos Skive Kommune 1.939 4.098
Opkrævningsret, tjenestemandspensionsforpligtelser 4.529 4.529
Lovbestemt opkrævningsret 179.715 0

186.183 8.627

Anlægsaktiver i alt 1.674.926 1.488.081

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 3.777 3.754

3.777 3.754

12 Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.527 5.033
Tilgodehavende hos Skive Kommune 7.323 6.588
Andre tilgodehavender 4.523 6.901
Periodeafgrænsningsposter 341 370

14.714 18.892

Likvide beholdninger 30.033 1.634

Omsætningsaktiver i alt 48.524 24.280

AKTIVER I ALT 1.723.450 1.512.361
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Balance

Note t.kr. 2017 2016

PASSIVER
Egenkapital

13 Selskabskapital 21.026 21.026
Reserve for opskrivninger 339.161 339.161
Overført resultat 1.029.721 1.022.576

Egenkapital i alt 1.389.908 1.382.763
Hensatte forpligtelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser 4.529 4.529

15 Udskudt skat 179.715 0

Hensatte forpligtelser i alt 184.244 4.529
Gældsforpligtelser

14 Langfristede gældsforpligtelser
KommuneKredit 124.886 87.117
Overdækning 7.717 11.444

132.603 98.561
Kortfristede gældsforpligtelser

14 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.750 5.419
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.004 16.489
Anden gæld 3.941 4.600

16.695 26.508

Gældsforpligtelser i alt 149.298 125.069

PASSIVER I ALT 1.723.450 1.512.361

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Usikkerhed om indregning og måling
3 Særlige poster

17 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
18 Eventualaktiver
19 Sikkerhedsstillelser
20 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse

Note t.kr. Selskabskapital
Reserve for

opskrivninger
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2016 21.026 339.161 1.015.082 1.375.269
21 Overført via resultatdisponering 0 0 7.494 7.494

Egenkapital 1. januar 2017 21.026 339.161 1.022.576 1.382.763
21 Overført via resultatdisponering 0 0 7.145 7.145

Egenkapital 31. december 2017 21.026 339.161 1.029.721 1.389.908
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Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2017 2016

Årets resultat 7.145 7.494
22 Reguleringer 48.750 46.541

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 55.895 54.035
23 Ændring i driftskapital -1.831 7.131

Pengestrømme fra primær drift 54.064 61.166
Finansielle poster, netto -2.081 -1.301

Pengestrømme fra driftsaktivitet 51.983 59.865

Køb af materielle anlægsaktiver -62.114 -92.923

Pengestrømme til investeringsaktivitet -62.114 -92.923

Provenu af langfristede gældsforpligtelser 40.730 22.537
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -2.200 -1.571

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 38.530 20.966

Årets pengestrøm 28.399 -12.092
Likvider 1. januar 1.634 13.726

Likvider 31. december 30.033 1.634

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skive Vand A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med tilvalg af segmentoplysninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter indtægter ved salg af vand, afledning af spildevand, indtægter vedrøren-
de tømningsordningen, fast bidrag, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørel-
sen, i takt med levering/modtagelse, hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning samt regulering af opkrævnings-
retten vedrørende udskudt skat.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Over-/underdækning

Reguleringsmæssig underdækning

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne ved vand- og spilde-
vandsaktiviteterne samt tømningsordningen, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende, i
det omfang underdækningen forventes opkrævet.

Reguleringsmæssig overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb omkostningerne ved vand- og spildevandsaktiviteter-
ne samt tømningsordningen, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende produktion af vand, rensning af
spildevand, tømning af samletanke, drift og vedligehold af indvindingsområder, pumpestationer og
brønde, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg, pumpestationer,
renseanlæg, vandbehandlingsanlæg, miljø, forskning og udvikling m.v.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra-
tion af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20-50 år
Produktions- og distributionsanlæg 20-75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-20 år
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i brug.
Der afskrives ikke på anlæg under udførelse (igangværende investeringer).

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugs-
tiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver ind-
regnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer
selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone-for-krone. Den
udskudte skat svarer til en forventet skattebetaling på sigt og dermed til en opkrævningsret hos sel-
skabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi-
en opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der fore-
ligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskriv-
ning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne base-
res primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risi-
kostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historis-
ke tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehaven-
de eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Opskrivning af den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver i forhold til kostpris bindes på
en særskilt reserve på egenkapitalen benævnt ''opskrivningshenlæggelser''. Reserven kan ikke ud-
loddes eller benyttes til dækning af underskud. Ved afhændelse af et opskrevet aktiv opløses den
forholdsmæssige andel af opskrivningshenlæggelsen direkte til ''overført resultat'' under egenkapita-
len.

Reserven for opskrivninger reduceres med de foretagne afskrivninger, der kan henføres til opskrivnin-
gen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensioner. Hensatte for-
pligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk for-
pligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets øko-
nomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtel-
sen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af
den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes
vedlåneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I
efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Over- og underdækning

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb overstiger den økonomiske ramme med fradrag eller
tillæg af kendte og godkendte reguleringer, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings-
og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndel-
se og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle
og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabs-
praksis, risici og interne økonomistyring.

2 Usikkerhed om indregning og måling

Branchen har valgt at anke de to pilotsager, der den 16. januar 2018 blev afgjort i Landsretten, til
Højesteret. Sagerne vedrører den metode, som branchen har anvendt til opgørelse af de skattemæs-
sige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret, kan
det betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Ændringer til den indregnede udskudte
skat vil have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret.

Der er således usikkerhed knyttet til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver og den
tilsvarende opkrævningsret.
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Noter

3 Særlige poster

t.kr. 2017 2016

Indtægter
Indregning af opkrævningsret vedrørende udskudt skat på

anlægsaktiver ved stiftelsen 179.715 0

179.715 0

Omkostninger
Indregning af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver ved stiftelsen -178.835 0

-178.835 0

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Nettoomsætningen 179.715 0
Skat af årets resultat -178.835 0

Resultat af særlige poster, netto 880 0

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndig-
hedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT
har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillem-
pet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni
2011. Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betyde-
ligt lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, er uenig i
SKAT's afgørelser, hvorfor disse blev påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første afgørelser vedrørende problemstil-
lingen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT's fordel. Afgørelserne blev anket, idet bran-
chen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne
med Vandsektorloven.

Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret
afsagde den 16. januar 2018 domme i de to pilotsager. Østre Landsret gav med dissens SKAT med-
hold og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige indgangsværdier.
Der har hidtil ikke været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle anlægsaktiver ved stiftel-
sen, som er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed, der har været omkring de skatte-
mæssige indgangsværdier, jf. ovenstående sager. Som følge af dommene i Østre Landsret ser selska-
bet sig nu nødsaget til at indregne den udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte værdier af sel-
skabets anlægsaktiver ved stiftelsen.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer
selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone-for-krone. Den
udskudte skat i et vandselskab svarer til en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter
ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse. Opkræv-
ningsretten har ikke tidligere været indregnet i selskabets årsregnskab. Med de væsentlige justeringer
til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et mere retvisende
billede af selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle stilling at indregne opkrævningsret-
ten i årsregnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet, ville selskabets egen-
kapital blive væsentligt formindsket, svarende til den udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte
værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse ikke er retvisen-
de, idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone-for-krone.
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4 Nettoomsætning

t.kr.
Vand-

forsyning Spildevand
Tømnings-

ordning I alt

2017
Opkrævet hos forbrugere 23.235 68.598 2.913 94.746
Lovbestemt opkrævningsret 35.813 143.902 0 179.715
Over-/underdækning 2.090 4.297 -231 6.156

Nettoomsætning 61.138 216.797 2.682 280.617
Produktionsomkostninger -6.084 -18.594 -2.682 -27.360
Distributionsomkostninger -9.386 -39.812 0 -49.198
Administrationsomkostninger -2.921 -5.237 0 -8.158
Resultat af andre driftsposter -1.470 -5.490 0 -6.960

Resultat før finansielle poster 41.277 147.664 0 188.941
Andre finansielle indtægter 107 402 0 509
Andre finansielle omkostninger -1.075 -1.515 0 -2.590

Resultat før skat 40.309 146.551 0 186.860
Skat af årets resultat -35.813 -143.902 0 -179.715

Årets resultat 4.496 2.649 0 7.145

Materielle anlægsaktiver 294.004 1.194.738 0 1.488.742
Aktiver 0 0 0 1.723.450
Gældsforpligtelser 0 0 0 149.298

2016
Opkrævet hos forbrugerne 21.575 68.058 3.415 93.048
Over-/underdækning 6.168 5.063 -416 10.815

Nettoomsætning 27.743 73.121 2.999 103.863
Produktionsomkostninger -5.785 -17.066 -2.999 -25.850
Distributionsomkostninger -8.430 -41.441 0 -49.871

Administrationsomkostninger -3.344 -5.418 0 -8.762
Resultat af andre driftsposter -2.417 -8.168 0 -10.585

Resultat før finansielle poster 7.767 1.028 0 8.795
Andre finansielle indtægter 162 570 0 732
Andre finansielle omkostninger -993 -1.040 0 -2.033

Resultat før skat 6.936 558 0 7.494
Skat af årets resultat 0 0 0 0

Årets resultat 6.936 558 0 7.494

Materielle anlægsaktiver 288.263 1.191.192 0 1.479.455
Aktiver 0 0 0 1.512.361
Gældsforpligtelser 0 0 0 125.069
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t.kr. 2017 2016

5 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 45.502 45.013

45.502 45.013

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 45.369 44.874
Administrationsomkostninger 133 139

45.502 45.013

6 Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg eller afgang af materielle anlægsaktiver, herunder
andre driftsmidler med 7.327 t.kr. (2016: 11.180 t.kr.) og øvrige driftsomkostninger vedrørende
sideordnet aktivitet med 480 t.kr. (2016: 518 t.kr.).

t.kr. 2017 2016

7 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra Skive Kommune 194 255
Renteindtægter i øvrigt 84 128
Renter fra kreditinstitutter 231 349

509 732

8 Finansielle omkostninger
Garantiprovision 611 337
Renter til kreditinstitutter 1.801 1.689
Andre finansielle omkostninger 178 7

2.590 2.033

9 Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat 880 0
Regulering af skat vedrørende tidligere år 178.835 0

179.715 0

Specificeres således:

Skat af årets resultat 179.715 0

179.715 0
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10 Materielle anlægsaktiver

t.kr.
Grunde og
bygninger

Produktions- og
distributions-

anlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Materielle
anlægsaktiver

under udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2017 64.631 1.369.446 10.477 38.015 1.482.569
Tilgang i årets løb 458 0 1.394 60.262 62.114
Afgang i årets løb -27 -12.372 0 0 -12.399
Overførsel fra andre poster 4.271 78.358 0 -82.629 0

Kostpris 31. december 2017 69.333 1.435.432 11.871 15.648 1.532.284

Opskrivninger 1. januar 2017 0 334.166 0 0 334.166

Opskrivninger 31. december 2017 0 334.166 0 0 334.166

Af- og nedskrivninger
1. januar 2017 21.697 307.894 7.690 0 337.281

Årets afskrivninger 1.396 42.936 1.170 0 45.502
Tilbageførsel af af- og

nedskrivninger på afhæ -7 -5.069 0 0 -5.076

Af- og nedskrivninger
31. december 2017 23.086 345.761 8.860 0 377.707

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2017 46.247 1.423.837 3.011 15.648 1.488.743

11 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Tilgodehavende
hos Skive
Kommune

Opkrævningsret,
tjenestemands-

pensions-
forpligtelser

Lovbestemt
opkrævningsret I alt

Kostpris 1. januar 2017 4.098 4.529 0 8.627
Tilgang i årets løb 0 0 179.715 179.715
Afgang i årets løb -2.159 0 0 -2.159

Kostpris 31. december 2017 1.939 4.529 179.715 186.183

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2017 1.939 4.529 179.715 186.183

12 Tilgodehavender

Ingen tilgodehavender forfalder senere end 1 år efter regnskabsperiodens udløb.

t.kr. 2017 2016

13 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 21.026 stk. a nom. 1.000,00 kr. 21.026 21.026

21.026 21.026

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 21.026 t.kr. de seneste 5 år.
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14 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.
Gæld i alt

31/12 2017
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

KommuneKredit 127.486 2.600 124.886 114.033
Overdækning 8.867 1.150 7.717 0

136.353 3.750 132.603 114.033

Af selskabets samlede gæld til KommuneKredit vedrører 75.217 t.kr. vandforsyningen og 52.270
t.kr. spildevandsforsyningen.

Af selskabets samlede overdækning vedrører 1.771 t.kr. tømningsordningen, 3.938 t.kr. vandforsy-
ningen, hvoraf 1.150 t.kr er kortfristet og 3.158 t.kr. spildevandsforsyningen.

t.kr. 2017 2016

15 Udskudt skat

Udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver 179.700 0
Gældsforpligtelser 1.743 0
Skattemæssigt underskud -1.728 0

179.715 0

16 Personaleomkostninger
Lønninger 16.811 16.758
Pensioner 2.633 2.680
Andre omkostninger til social sikring 72 155

19.516 19.593

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 36 37

Vederlag til selskabets direktion og bestyrelse udgør samlet 1.078 t.kr. inkl. pension (2016: 1.037
t.kr.).

17 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet har ligesom branchen i øvrigt anfægtet SKAT's værdiansættelse af de skattemæssige ind-
gangsværdier på selskabets anlægsaktiver. Branchen har ført sager mod SKAT i både Landsskatteret-
ten og Landsretten, hvor SKAT imidlertid har fået medhold begge steder. Branchen har anket sagerne
fra Landsretten til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret, kan det betyde en reduk-
tion af den indregnede udskudte skat og opkrævningsret. Der henvises til note 3.

Selskabets eventualforpligtelser omfatter i øvrigt de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
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18 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2017 akkumulerede ikke-indregnede underdækninger vedrørende
spildevandsforsyningen på i alt 11.837 t.kr. Underdækningen er ikke indregnet, da selskabet ikke
forventer at hæve taksterne for at opkræve underdækningen.

19 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2017.

20 Nærtstående parter

Skive Vand A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted
Grundlag for
bestemmende indflydelse

Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive Ejer 100 % af aktiekapitalen

t.kr. 2017 2016

21 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 7.145 7.494

7.145 7.494

22 Reguleringer
Af- og nedskrivninger 45.502 45.013
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 7.323 11.415
Finansielle poster, netto 2.081 1.301
Regulering af lovbestemt opkrævningsret -179.715 0
Udskudt skat 179.715 0
Over-/underdækning -6.156 -10.815
Andre reguleringer vedrørende anlægsaktiver 0 -373

48.750 46.541

23 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger -23 -105
Ændring i tilgodehavender 6.337 -1.986
Ændring i kortfristet gæld -8.145 9.222

-1.831 7.131
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